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UMOWA  
O ŚWIADCZENIE USŁUG SPORTOWYCH Z ZAKRESU NAUKI I DOSKONALENIA PŁYWANIA 

 
 
Organizator:  Katarzyna Machałowska-Płatek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Katarzyna 

Machałowska-Płatek FIZJO-ACTIV”, ul. Rubinowa 9, 52-215 Wrocław,  
NIP: 899-257-11-05, nr rachunku bankowego: 38 1560 0013 2309 0126 5000 0002 
tel.: 664763910, e-mail: activwroclaw@gmail.com, www.szkolaactiv.wroclaw.pl  

 
 Uczestnik: 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony za wynagrodzeniem należnym Organizatorowi w wysokości 
_______________________ zł brutto (wynagrodzenie zawiera podatek VAT) za każdy rozpoczęty cykl nauki pływania 
obejmujący ________________ począwszy od __________________ r. 

 
 
Oświadczam, że:  
1. Podane powyżej przeze mnie dane są zgodne z rzeczywistością oraz, że zapoznałem(am) się z Warunkami 

Uczestnictwa i Płatności stanowiącymi integralną część niniejszej Umowy, które akceptuję w całości 
i potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

2. Brak jest po stronie Uczestnika przeciwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych na 
podstawie niniejszej Umowy oraz w zawodach pływackich organizowanych przez Organizatora na podstawie 
niniejszej Umowy. 

3. Wyrażam/nie wyrażam* zgodę(y) na utrwalanie wizerunku Uczestnika oraz wykorzystywanie utrwalonego 
wizerunku do celów marketingowych związanych z prowadzoną przez Organizatora działalnością 
gospodarczą. 

4. Wyrażam/nie wyrażam* zgodę(y) na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika dla celów związanych z 
prowadzeniem zajęć na podstawie niniejszej Umowy.  

5. Wyrażam/nie wyrażam* zgodę(y) na przesyłanie przez Organizatora drogą elektroniczną lub telefoniczną 
informacji handlowych związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.   

 
 
 

____________________________________ 
         (miejscowość, dnia, podpis) 

*niepotrzebne skreślić  
 

 

 
 
Dane uczestnika: 
 
 

Nazwisko: Imię: PESEL: 

 
 
Zamieszkanie: 
 
 

Miasto i kod pocztowy: 
 
 
 

Ulica: Numer domu: 

 
Dane 
rodzica/opiekuna: 
 

Nazwisko: Imię: PESEL: 
 

 
Kontakt: 
 

Numer telefonu: E-mail: Inne: 
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WARUNKI UCZESTNICTWA I PŁATNOŚCI 

 
 

1. Zajęcia prowadzone są we Wrocławiu w obiekcie pn. „Basen Ślęża” znajdującym się przy ul. Błękitnej 2-5, 55-040 
Bielany Wrocławskie (dalej jako „Obiekt”). Organizator oświadcza, że jest uprawniony do korzystania z Obiektu w 
zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zajęć z zakresu nauki i doskonalenia pływania (dalej jako „Zajęcia”).  

2. Uczestnik przed przystąpieniem do Zajęć obowiązany jest zapoznać się z regulaminem korzystania z Obiektu.  
3. Organizator przy prowadzeniu zajęć może posługiwać się podmiotami trzecimi (dalej jako „Trenerzy”), za których 

działania i zaniechania odpowiada jak za własne. 
4. Zajęcia odbywają się w grupach liczących nie więcej niż 7-8 uczestników w przeliczeniu na jednego Trenera.  
5. Za bezpieczeństwo Uczestnika w trakcie Zajęć tj. od chwili wejścia do wody basenu do chwili wyjścia z wody 

odpowiada Organizator. Za bezpieczeństwo na terenie basenu odpowiada ratownik. Za bezpieczeństwo na obszarze 
pomiędzy wejściem do Obiektu a szatniami oraz w szatniach odpowiadają rodzice lub opiekuni Uczestnika.  

6. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu wpłaconego wynagrodzenia lub jego części w przypadku nieobecności 
na Zajęciach z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora.  

7. Wynagrodzenie należne Organizatorowi (dalej jako „Wynagrodzenie”) płatne jest jednorazowo z góry w jeden z 
następujących sposobów:  
7.1. W formie gotówkowej płatne Organizatorowi przed przystąpieniem do pierwszych Zajęć danego cyklu 

przewidzianych zgodnie z harmonogramem ustalonym z Organizatorem.  
7.2. W formie bezgotówkowej (przelew bankowy) na rachunek bankowy Organizatora podany w części wstępnej 

Umowy w terminie nie późniejszym niż 3 dni od dnia ukończenia pierwszych Zajęć danego cyklu.   
7.3. Kwota rezerwacyjna (100zł) jest wliczona w cenę kursu- bezzwrotna w przypadku rezygnacji. 

8. W przypadku braku uiszczenia Wynagrodzenia w terminie, o którym mowa w ust. 7 pkt. 7.1. i 7.2. powyżej 
Organizator może rozwiązać niniejszą Umowę bez wypowiedzenia.  

9. W przypadku gdy Uczestnik jest małoletni i działa w jego imieniu rodzic bądź opiekun, z tytułu zobowiązania do 
zapłaty Wynagrodzenia ponoszą oni odpowiedzialność solidarną względem Organizatora.  

10. Uczestnikowi przysługuje prawo do rozwiązania niniejszej Umowy bez wypowiedzenia w każdym momencie. W tym 
celu Uczestnik obowiązany jest powiadomić Organizatora w wybrany przez siebie sposób poprzez np. wysłanie 
wiadomości tekstowej na wskazany numer telefonu Organizatora. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje 
prawo do zwrotu uiszczonego wynagrodzenia za niewykorzystane zajęcia w ilości pozostałej do końca cyklu.  

11. Organizatorowi przysługuje prawo do rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia w następujących przypadkach:  
11.1. Nieprzestrzeganie przez Uczestnika regulaminu Obiektu. 
11.2. Niewłaściwe zachowanie Uczestnika utrudniające Organizatorowi prowadzenie zajęć oraz uczestnictwo innych 

uczestników w Zajęciach. 
11.3. Udział w zajęciach w stanie po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających. 
11.4. Stwarzanie sytuacji zagrażających życiu lub zdrowiu Uczestnika oraz innych uczestników Zajęć.  

12. Administratorem danych osobowych Uczestnika lub jego rodzica bądź opiekuna przekazanych zgodnie z niniejszą 
Umową jest Organizator. Dane osobowe Uczestnika lub jego rodzica bądź opiekuna przetwarzane będą wyłącznie na 
postawie upoważnienia do ich przetwarzania oraz w celu realizacji usług objętych niniejszą Umową.  

13. Uczestnikowi lub jego rodzicowi bądź opiekunowi przysługuje prawo dostępu do przekazanych danych osobowych 
oraz ich żądania ich modyfikowania bądź usunięcia. Organizator może jednak odmówić usunięcia przekazanych 
danych osobowych jeżeli Uczestnik lub jego rodzic bądź opiekun naruszyli obowiązujące przepisy prawa, a 
zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia rodzaju oraz zakresu 
odpowiedzialności.  

14. Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych innym osobom lub 
instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Uczestnika lub jego rodzica bądź opiekuna, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego 
organu, w przypadku naruszenia przez Uczestników lub rodzica bądź opiekuna przepisów prawa. 

15. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla Organizatora i Uczestnika. 
16. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają w szczególności odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego. 
 
 
 
__________________________ 
ORGANIZATOR 

__________________________ 
UCZESTNIK 
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